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İzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

Berut'ta 
Bazı meçhul şahıslar direk
lere kırmızı bayraklar as
mışlar. 
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Ci ua dajara ma ·. cep hesi nde Atatürk Donan.........___m_a..;..__m~ız-----=::::=A====k===-

asil er hezi'!!~~e uğradılar Jii!:~~~~i.~~ıa!:~ denize c;ı~_a_c_akmış 
Hükumet orduları umumikarargahı,bu cephe- ponya'nm yeni Ankara büyük Stefa · · h ·ı · 

elçisi ekselans Toshihio, iti· n~ OJansı, arp gemı erı• 
de yalnız Italyan askerleri ile döğiişüldüğünü, matnamesini taktdim etmek mizin Iskenderun limanını ziva. 
b 1 d b• k • • f d "' b•ıd• • üzere bugün saat on altıda 'J 

UD ar an lr ISmının eSlr~a 10 Iglnl 1 Irıyor Atatürk tarafından mutad ret edeceğini bildiriyor 
senesi tarihli olan bu emirna· merasimle kabul buyurulmuş· 
mede bazı topçu alaylarından tur. 
alacakları tedbirler hakkında Merasim esnasında Harici· 
izahat vardır. ye Vekili Rüştü Aras ta ha· 

Salamang, 16 (Radyo) _ zır bulunmuştur . 
• • • Franko, kendi kıt'aları ara- R 'd 

smda yabancı devlet kuvvet- usya a 
!eri bulunduğu hakkındaki 
haberleri tekzip etmiştir. Asi· Merkezi seçim ko-
ler; 48 kilometre ilerlemiş misyonu lağvedildi 

1 bulunuyorlar. Goadalajara mın- Moskova 15 (A.A)- Yeni 
takasında esir düşen ltalyan' - kanunu esasi mucibince Sov· 

Asi topçular 
Madrid, 15 ( A.A ) - Er· ne de bir Faslı iştirak etmiş· 

kanı harbiye, Guadalajara tir. Buna rağmen taarruz Gri· 
cephesinde hükumet kuvvet· huegada durdurulmuştur. Ve 
leri tarafından yapılan muka- bundan sonra Milislerin mu-
bil taarruzun muvaffakıyetini vaff akiyetli bir mukabil taar· 
tekzip eden Salamonca tebli- ruz yapmışlardır. 
ğine cevap olarak radyo ile ltalyan kıt'alannm geri püs-
uzun bir nota neşretm~tir. kürlüldükleri hükumet tayya-

Bu notada ezcümle şöyle relerinin müsaadetı ve Triji-
denilmektedir: uegue kasabasının zabtı ile 

Asi umumi karargahı yalan teeyyüt etmiştir. 
üstüne yalan söylemekle Is- Asiler bu kasabanın mah-
panya topraklarının f'.cnebi or- zenlerine iltica eden İtalyan 
duları tarafından çiğnediğini esirlerinin beyanatile teyid 
Avrupa' dan saklamak istiyor. etmek gayet kolaydır. 
Asiler Guadalajara cephesin- Nota, Gualajara cephesin-
deki ilk muvaffakıyetlerini deki ecnebi kıtalarına ku-
birdenbire ortaya çıkan ma- manda eden İtalyan generali 
kineleştirilmiş beş ltalyan fır- Bergonzali'nin askeri harekat 
kasına borçludurlar. hakkında bir emrini de ihtiva 

Bu taarruza ne bir gönüllü etmektedir. 9 Mart 15 Faşist 

~--------·--·~···--... --------
Mussolini Bingazi'de -----------

Şehremaneti balkonundan,yer 
Iilere teşekkürlerini bildirdi 

Bay Mussolini 
Roma 15 (A.A)- Bingazi' de 

Mussolini'ye mutantan bir res· 
mi kabul yapılmıştır. 

Duçe, Şehiremanetinin bal
konundan yerlilere bir hitabe 
irad ederek Habeşistan muha

eıi esnasında katlandıklan 

fedakarlıktan dolayı kendile· 
teşekkür etmiştir . 
Fransız N.,azırı B. Mussolini 

ile görüştü 
Roma 15 (A.A)- Eski Fransa 

Hava Nazın ve hava kuvvet· 
leri müfettişi general Detan 
bugün Bingazi'de bay Musso· 
lini tarafından kabul edilmiştir 

~~--·---~~~ 
Yugoslavya 

Radyo işine ehem
miyet veriyor 

Belgrad 16 ( Radyo ) 
Yugoslavya kısa dalgalı rad
yosu, deniz aşın memleketler-
de, bilhassa Amerika ve 
Avusturalyadaki Yugoslav 
muhacirlere, vatanındaki işle
ri hakkında muazzam şekilde 
haberler vermek için gündüz· 
leri Yugoslav dilile neşriyat 
yapacaktır. Metbuat umum 
müdürlüğü, şimdikilere ilave· 
ten 10 kilovatlık kı~a dalgalı 
yeni bir radyo merkezi ku
racaktır. Bunun için beş mil· 
yon dinar sarfedilecektir. 

ların miktarı 40 dır. yet1er birliği merkezi icra ko· 
Valadalit, 16 (Radyo ) - mitesi riyaseti, bir emirname 

Şiddetli rüzgar, yağmur ve neşrederek seçim haklarından 
sisten harekat yapılamamıştır. mahrumiyet hakkındaki dava-
Kuvvetler Jarcma nehri civa· ların tetkikine nihayet veril· 
rında beş kilometre ilerlemiş· mesini ve merkezi seçim ko-
lerdir. Alkala ~Denares şehri- mısyonunun lağvedilmesini 
nin düşmesi bekleniyor. emretmiştir. 

--~~-------·~··~·· ....... ~~-----~~~--
1 ra n konsoloshaensin-

deki resmi kabul 
~-~----~--.·~--~~--Sa Majeste Rıza Han Pehlevi'nin yıldö-

nümü münasebetile merasim yapıldı 

Sa Majeste lran Şahı Rıza Pehlevi 
İran Şehinşabı Sa Majeste Riza kip büyük §efimiz. Atatiirk'ün ve 

Pehle,·i'nin doğum yıldöııümü mü· 

nascbctile dün saat on yedide kor· 
konıla şehrimi~ Iran konsoloslu· 
ğunıla parlak bir kabul resmi yapıl· 
mıştır. Kabul resminde ilbay Fazlı 

Güleç ·rn ref ikalım ile ~elırimiz 
Jngiliz, Sovyet Rusya, Fransız, İtal

ya, Almanya, Yunan ve Amerika 
general konsolosları ve refikaları, 
vali muuini Bay Cavid Ünver, 
hukuk işleri müdürü Bay Seyfi, 
gazetemiz müdürü Bay İbrahim 

Özdcl, şehrimizin tanınmıo tüccar, 
doktor ve u·ukotlnrilc refikaları 

hazır bulunmuşlardır. 

Ziyafet esnasında lran konsolosu 
İsmail Mecdi tarafından bir nutuk 
irnd edilmi§, Vali Fazlı Güleç'te 
bir hitabede bulunarak konsolosa 
cevap vermiftir. Söylevleri mülea· 

Şehinşah'ın sıhhatına içilmıştir. 

••• 
lngiltere 

En büyük kuvve
tini silahlanmaya 

vermelidir 
Londra 16 (Radyo) - Lord 

Stadfor, gazetecilere verdiği 

beyanatta: 

- lngiltere, silahlanma prog· 

rammın biran evvel tatbiki 

için bütün kuvvetini sarfetme· 

lidir. Zira bu iş, büyük Bri

tanya imparatorluğunun haya· 
tiyle alakadardır. 

Roma 16 (Radyo) - Stefani ajansının lstanbul'dan haber 
aldığına göre, Karadeniz' deki manevralardan avdet etmiş olan 
Türk donanması, yakında Akdeniz'e çıkacak ve lskenderun 
limanını ziyaret edecektir. 

~~---~~-----·--~--~---------
Beyne l mile I tahdidi tes-
lihat meselesi etrafında 
Avrupa devletlerinin, mühim 
adamlarından bazıları bay 

Ruzvelte müracaat etmişler! 
Nevyork 16 ( Radyo ) - silahlanmasına karşı Fransa-

Nevyork Taymis gazetesi, Bay nın vaziyeti tamamen sulhper· 

Ruzvelt'in silahların tahdidi veranedir. 

için yerıi bir plan hazırlıya· Bu vaziyet karşısında lngi]-

cağını yazıyor. Çünkü Avru- tere'nin aldığı fevkalade tes· 
padaki mühirrı devlet adam· lihat tedbirleri, Almanya'yı da 
lan bay Ruzvelte müracaat düşündürüyor. Bu gazete, Bu 
ederek sulhu korumak için gazete, Bay Hitler'in tam bir 
tedbir almasını rica etmişler· terki teslihat değil, şimdiki 
dir, Beynelmilel bir tahdidi silahlanmada müsavat müta· 
teslihat mes'elesi mevzuu leasmda bulunacağı tahmin 
bahistir. Almanya'nm tekrar ediliyor. 

~~~~--------·~··· ......... --~~~~-
G Kontrol 1 Komünistler 

20 Martta baş
lıyor 

Paris, 15 (Radyo) - Cu
martesi gecesi saat 24 te 
ispanya sahillerinin kontrolu 
fölen başlıyacaktı. Müşahitler, 

Londra'ya henüz gelmedikle

rinden kontrolu kat'i surette 

başlıyamamıştır. Hollanda'h v; 

ve fsveç'li üç amirali, Lon

dra'ya gitmişlerdir. Eksper· 

lerle kontrolun nasıl yapılaca

ğını görüşeceklerdir. İngiliz 
müşahidi, Londra' dan Liz
bun' a gitmiştir. 

Diğer müşahitlerle ispanya · 
Portekiz hududunun kontrolu 

~hakkında görüşmüştür. Kont· 
roİ-2Ô M-;rttaf başlıya7aktı;::-
--- ·•-- -
Londra'da 
Yağmur devam 

ediyor 
Londra 16 (Radyo) -Müt

hiş ve sürekli yağmurlar devam 
etmektedir. Muhtelif nehirler 
ta~mış ve mühim hasarata se· 
bebiyet vermişlerdir. 

Toplantı yapmağa 
muı'af fak olama. 

mışlar 

Bay Leon Degre 
Brüksel, 16 ( Radyo ) 

Reksist partisinin intihabat 
münascbetile yaptığı toplan-

tıda bir nutuk irad eden 
Reksistler reisi Bay Leon 
Degrel demiştir ki: 
( DnJamı 4 üncü sahi/ede) 



Artık akş•ma kadar bekleme· 
Jl'lenizi rica ederim.) Bu alaylı 
~özlerinden her biri ba.na han• 
çer gibi tesir ediyordu, Ben 
ınüddeti ömrümde böyle des· 
.-s, bu kadar feytan ve alda· 
tıcı karı görmemiştim. 

bırakarak Karter'le kemali cid· 
diyetle lronuşmağa başlamıştı. 
Karter, bu hakikatlere yakinen 
vakıf olduktan sonra Batıi'ye 
dönerek: 

(Ulusal Birlik) 

Merinosçuluğun ıslahı 
için tedbirler alınıyor _____ ,. ............. . 

Getirilen damızlıklar vasıtasile 
bu yıl 60 bin kuzu elde edile· 

ceği tahmin olunuyor 

___________ 16 Mart 937 
4 

Acayip bir kanun 
" '"' """""" ........ """""",.,,.._..............,__ 

Yapamadığınız şeyi t 
kid edemezsiniz!., 

"- • .. a z 

Almanya'da canbazları ten/cici 
eden gazeteciler, canbazlık 
yapmağa mecbur edildiler 

- Daha başka neler söyledi? 

- Bu kadının oyunların· 
dan, alaylarından gücenme. 
Zira bana aynı surette mu
amele etti. Ancak lnis ile is· 

Almanya' da propaganda 
nazırlığı yeni bir kanun çı· 
kardı: 

kidenberi tiyatro ve edebiyat 
münekkitleri yazantar son eser· 
leri tenkidine girişmeden ya· 

- Dedi ki kalk merkeze 
git, çünkü sen, burada beni 
beklemekte iken, senin reisin 
ve üstadın Karter, beni ziya· 
t"et etti. Zaten derccei meha
ret ve malumatını öğrenmek 
i~in kendisini ziyadesile gör· 
meğe müştak idim. Halbuki 
o da senin gibi budalanın biri 
imiş . Her ne kadar o, ken· 
disini büyük bir dahi zanne· 
diyorsa da senden ziyade ene· 
:tiyyeti yoktur. 

Karter, bütün söyledikleri· 
ni noksansız olarak bana an· 
latınız. 

- Dostum, haydi annenin 
yuma git, sana sütlü çay 
vermek için ihtimal ki seni 
beklemektedir. Bu soğukta 
.Ukima tutulmadan git ve 
üstadın olan Kartere benden 
selim söyle ve macerayı an
llitki sana acısın ve biraz 
llelva, çikolata versin. Eğer 
uatadın bir daha beni ziyare· 
te gelirşe senin yüksek mezi· 
i_litlleria4en stayişle bahsede· 
~ime hiç şüphe etme. 

Hiddetini teskin et. Bun· 
!ar ofur işlerdir. Yarından 
rvvıel bu Cehennemli karıyı 
tepeleyip bitle desiseleri
nin akibetini ona göstereceğim. 
ini-. hakikaten mücrimler kra· 
l.ISidir. Mehareti, hile ve 
dehası Kroser' den kat kat 
fazladır. Kroser, onun uşağı 
bile olamaz. Batsi, bu karı, 
yalnız seninle değil, benimle 
de eğlenmektedir. Maamafih 
benden korktuğunu da inkar 
edelıae2. 

- Neden korkuyor üsta· 
dım? 

- Çünkü Kroser, onun 

yanında ve evinde gizlenmiş· 
tir. Ôrlüyü işin üstünden kal

dırmak zamanı gelmiştir. Ya· 
kında bütün cürümleri ve he· 
hasetleri meydana çıkacaktır. 

Karter, Batıi'nin verdiği 
havadisten iki netice çıkar· 
mıştı. Birincisi, Batsi'nin haiz 

olduğu şiddeti %eka, vüs'ati 
karibaya rağmen Jnis tarafın
dın a1datıhp maglup ol01ası, 
ikincisi ise kendisinin Karter 
olduğunu ziyareti esnasında 
lnis tarafından tanınmış olma· 
sıdır. Karter'in kendi ziyare
tine gittiğini Batsi'ye söyJe
mekten maksadı Karter'in 
yolculuktau avdet ettiğini an· 
lımaktı. Bunun üzerine Kro
ser'in lnis'in hanesinde sak
lanmış olduğuna emin oldu. 
Çünkü lnis, Karter'i layıkile 
tammıyordu. Kendisini Mister 
Jozevo Juniber'i hakikaten bir 
köylü olarak kabul etmiş idise 
de ancak muhavere eanasında 
Kroser'in kendisine yazmış 
oldutu mektupları getirmeğe 
fittitinde kendi hanesinde 
fizleten Kroser' den böyle bir 
adamın ziyaretine geldiğini 
söyliyerek ve Kroser' e eşkal ve 
ewafını tarif ettikten sonra zai
rin Karter' den başka bir kimse 
olmadıtını öğrendij'i cihetle 
salona Zairin yanına avdet et· 

aa.t. •- alayı bir tarafa 

tasyonda konuşmakta iken 
Tanşi'yi o civarda gördün mü? 

- Bu kadının alaylarından, 
zehirli sözlerinden kendimi 
kaybedecek bir raddeye gel· 
diğim için adeta herşeyi unut· 
muştum. 

- lnis tekrar tara.ssuda 
gitmez misin? 

- Memnuniyetle giderim. 
Bana karşı oynamış olduğu rol· 
lere mukabil intikam almağa 
ve adam nasıl aldatılır diye 
kendisine adam-akıllı bir ders 
vermeğe son derece gayret 
edeceğim. Yalınız aldandığım· 
dan dolayı sizin bana emni· 
yetiniz kalmadı zannederim. 

- Bu evhamı bir tarafa 
bırak. Sana olan emniyetim 
hiçbir. zaman sarsılmaz. Sen 
kendi intikamım almağa dik· 
kat et. Ancak, evinden çıkıp 
sizi bir daha kandırmağa mu
vaffak olursa o vakit hakika· 
ten teessüf edeceğim. 

Batsi, Karter'i selamladıktan 
sonra tekrar lnis'i gözetlemek 
için çıktı, gitti. Karter, yalınız 
kaldıktan soara bir müddet 
düşündü ve şöyle bir netice 
çıkardı : 

"Batsi, işini layıkile görmüş, 
asla hata ve ihmal etmemiş· 
lir. lnis ise istediği kadar 
mahir olsa bile Batsi'yi Löy· 
le feci şekilde atlatamaz. Şu 
halde lnis, Batsi'nin gözün· 
den kurtulabilmek için müt· 
laka başka bir teşebbüste 
bulunmuştur. istasyonda ka· 
dınlara mahsus istirahat salo· 
nunu p~k iyi bilirim. SaloQun 
iki kapısı olmadıtı halde lnis 
savuşurken Betsi niçin onu 
görmemiştir? lnis ne suretle 
oradan . savuşmağa muvaffak 
olmuştur? Bana kalırsa lnis 
mutlaka iki kat elbise geymiş, 
içeri girdi~ten sonra üstün
dekileri çıkanp ksyafetini de
ğiştirerek aynı kapıdan başka 
bir kıyafetle savutmuı ol· 
malıdır. Maamafih bu kadının 
bu kadar derin düşünmesi de 
cidden hayrete şayandır." 

Bu sırada hizmetçi gelerek 
yemeğin hazırlandığını bildir· 
diğinden kalkıp yemek oda
sına gitti. Yemeğini yedikten 
sonra 7 5 numaralı caddedeki 
Kroser'i aramak üzere lnis'in 
hanesine gideceği esnada te· 
lefonun zili çaldı. Karter he
men koşarak : 

- Alo, Şik ne oldu ? 
- Silasın tahliyesi icra olu-

nup mahkemeden çıktıktan son 
ra kendisini takip ettim. Doğ• 
ruca istasyona a-iderek kendi 
kasabasına dönmek istediğini, 
Nevyork'u beğenmediğini ve 
bir daha kat'iyyen buralara 
gelmiyeceğini söylüyordu. 

- Bu adam hakikaten Kong 
lsland'da mı oturuyor? 

- Silis cidden oralıdır. 
Oturduğu kasabanın şimal 
cihetinde bir hanesile bir 

r 
parça arazisi vardır. Hanesi 
yüksekce bir mevkide olup 
bir tarafı denize, diğer tarafı 
da lslaod Kong ovalarile or• 
mularına bakar. 

· ArlMtı wır • 

Ziraat Vekaleti, geçen se· 
nelerde Almanya' dan beherini 
300 liraya yakın bir para mu· 
kabilinde getirtmekte olduğu 
Merinos koçlannm ihtiyaca 
yetmedi~ini ve damızlıkların 
hepsi Almanya' dan getirtildiği 
takdirde iklim değiştirme do
layısiyle telef olacağını düşü
nerek Alman koyunculuk itti
hadiyle bir anlaşma yapmıştır. 

Bu anlaşmaya göre Alman 
koyunculuk ittihadı, Karaca
bey merinos yetiştirme çift· 
liğine saf kan 500 baş et ve 
yapağı Merinos koyunu gön· 
dermiştir. Memleketimizde ye· 
tiştirilecek bir kısım koçlar 
bu sürü içinde doğan kuzu· 
Jardan seçilmektedir. 

Mükemmel surette yetişmekte 
olan bu kuzularla şimdilik 
Merinos mıatak.aıı olarak ay
rılan Bursa ve Balıkesir'in 
Manyas kazası hudutları için· 
de Merinos cinsinin üretilmesi 
işine devam olunacaktır. Bu 
mıntakanın merkezi vaziyette 
bulunan Karacabey' de Alman 
koyunculuk ittihadına ait olup 
hükumetçe istenildiği zaman 
satın alınması anlaşa icabın· 
dan bulunan sürünün idare 
amiri, lstanbul gazetelerinde 
mütehassıs olarak adı geçen 
bu Baron Fon Cette'den iba
rdtir. Bu zat gazetelerin yaz
dığı gibi Ankara'ya Vekaletin 
davdi üzerine değil, hususi 
işlerini görmek için gelmiştir. 

Ziraat Vekaleti Merinos ye· 
tiştirme işlerinde koçlardan 
olduğu gibi suni tohumlama· 
dan da faydalanmaktadır. Ge· 
çenlerde yazdıj'ımız veçhile 
mayısın on beşinden haziranın 
.on beşine kadar Karacabeyde 
suni tohumlama için bir kurs 
aç1lacakhr. Bu kursa 30 bay· 
tar ve 30 küçük sıhhiye me
muru gönderilecektir. Vekalet 
bunların harcirahlarını bulun· 
dukları yerlere göndermek 
üzeredir. Kur~a aid bütün 

aletler ve sair malzeme tama· 
miyle hazırlanmıştır. Bu kurs
tan yetişecekler açılacak 30 
istasyonda suni tohumlama 
işlerini tatbika başhyacak· 
lardır. 

Bu yıl tohumlamalardan 60 
bin kuzu alınacağı tahmin 
edilmektedir. Sun'i tohumla
mada, memleketimizdeki mev
cud şartlara göre yüzde yet
mişe yakın muvaffakıyet hasıl 
olmaktadır. Geçen yıl sun'i 
tohumlama yurdumuzda ilk 
defa tatbik edildiği halde 
% 60 bir netice alınmıştır. 

Gelecek yıl merinos çalışma 
mıntakasın Bahkeair'in diaer 

Bu kanuna göre, gazeteci- lınız kısaca anlatmakla kaldı· 
lerin, ancak yapabilecekleri lar. Tabii, bazı yeni münekkit· 
şeyleri tenkide haklan vardır. ler ortaya çıktı ve kendi mes· 
Mesela, bir piyanisti, lıir ke· leklerinden - yani yapabilecek·· 
mancıyı yahut bir tenörü ten· leri şeylerden • bahse(meje 
kid edebilmek için musikişi· başladılar . 
nas veya şantör olmak lazım. Yalnız, geçen hafta, NÜrn· 
Ayni şekilde bir edebiyat ve berg gazetecileri bu kanun 
ya tiY,atro eserini tenkid ede- haricinde bir haıekette bu· 
bilmek için de münekkidin lundular. Bugünlerde orada 
bir edip, bir tiyatro muharri· oyunlar vermekte olan canbaz 

kazaları ve Çanakkale vilayeti ri olması icap ediyor. kadınldt) tenkidettilerl. 
de sokulacaktır. 60 bin yerine Şimdiye kadar bu kanuna işte, bu hareketleri onlann 
120 bin merinos kuzusu ye- riayet etmiyen görülmedi. Es· cezaya çarpılmalannı icap et· 
tiştirilmek üzere tertibat alına· tirdi. Fakat, bu ceza ne, 
caktır. Bu miktar beşinci sene lzmir dördüncü mıntaka ta- biliyor musunuz? Tenkidedilen 
sonuna kadar gittikçe arta· pu sicil muhafızlığından: şeyi yapmak! yani, gazeteciler, 
caktır. Merinos mıntakaların· Bornovanın Şeytan deresi tenkidettikleri cambazlıkları 
daki halk, sun'i tohumlama mevkiinde giin doğusu çay "Madem beğenmiyorsun, yap 
işlerinden çok memnun bulun· gün batısı yol kuzeyi Ali, gü- da görelim!. fehvasınca, yap· 
maktadırlar. Geçen yıl tohum· neyi Loka Mustafa ile çevrili mağa mecbur tutuldular .. 
lamadan faydalı neticeler alan içinde seksen beş zeytin ve Karann verildiği ertesi gün, 
köylü; koyununun· aşılanması sekiz incir ağacını havi bir gazeteciler, kadın canbazla. 
için baytarlara baş vurmakta- tarla koca Hasanın senetsiz rın canbazhanesine götürüldü. 
dırlar. malı iken 30 yıl önce ölümile Şimdi, onların tenkid ettikleri 

Milli en düstrimizin en ehem· mirascıları karısı Hatice ile canbaz kadınlar seyirci yerine 
miyetli ham maddelerinden diğer karısından doğma k•zı oturmuş, gazeteciler de ·ip 
olan ince yünleri elde etmek Zebraya, sonra Zebranın da merdivenlere tırmanmağa baş• 
için Ziraat Vekalet'nin harca· 338 yılında ölümile mirası lamışlardıl Bu, onlar için fena, 
makta olduğu çalışma bu kocası Süleyman ve büyük fakat canbaz kadınlar için çok 
suretle müsbet bir yolda iler· anası Zelihaya, sonra Zeliha· güzel bir oyun oluyordu: 

!emekte ve gelecek için büyük nın da 340 yılında ölümile Münekkitlerin yapacağı ha· 
Ümidler vermektedir. oğlu Osmana kalmış olduğun· reketleri bizzat Nüruberg pro· 

l.ımir birinci icra memurlu· dan bahisle yeniden teşçili ve paganda şefi tayin ediyor. 
ğundan: satışı istenilmektedir. Tapu Hadleri olmadan tenkitlerde 

Bir borçtan dolayı tahtı kaydı bulunamıyan bu mal bulu~an gazeteciler de, bu ha· 
hacze alınıp bu kerre paraya hakkında 26-3-937 cuma günü reketleri yaparken çok gülünç 
çevrilmesine karar verilen 6 mahallinde tahkikşt yapıla· ve beceriksiz vaziyetlere giri· 
parça koltuk, mermerli masa, cağından mülkiyetinde sını· yorlardı. 
ayna, koltuk gümüş işlemeli rmda, diğer herhangi bir ayni Münekkitler için verilen bu 
kaşıklık. açık artırma sure~ile hakkında ılgisi olduğunu id- dersten sonra propaganda şefi 
22-3-937 tarihine müsadif pa· dia eden varsa, o gün onlara "yapamıyacağmız ıeyi 
zartesi günü saat 10 da yeni mahallinde tahkikat memu- tenkid etmeyin,, diye nasihatte 
müzayede bedesteninde satı· runa yahut o güne kadar bulundu· 
lığa çıkarılacaktır. Taliplerin İzmir dördüncü mmtaka tapu Teokid hakkındaki kanun 
mahallinde hazır bulunmaları sicil muhafızlığına belgelerile bu suretle ilk defa olarak tat· 

ilan olunur~. ---- - - ... ~b~ir~l~ik~te~m;u;' r~a~ca;;•;;t~la~ri.ı ~b~il!d~ir!iliiiir!. ~·b~ik!'!e!'d~il~m~iş~o•lu~y~o•r•d•u.ıill••• 
iz mir ithalat Gümrüğü Müdürlüğünden: 

Tesbit Kapların Sıkleti Kıymeti Cinsi 
Noı Adet Nevi Markası No. Ki. gr. Lira 
612 1 Çuval PM 1 67 700 50 Kına ~ ..,, 
562 2 Balya LRA 1·2 188 500 36 Adi boş şişe ~ • 

54 fotin lasti2i \D 571 1 Sandık CPC o 18 ~ 
F B 

671 1 Sandık G J BA/BR 2 11 50 Alkolsuz esans 
712 4 Sandık MJT 838/41 596 150 Demir perçin çivisi 
715/16 2 Sandık L K/V B 949150 296 290 Pamuk mensucat 

504 1 Sandık s 104764 3 500 50 Ültra Viyole lambası 
31 10 Sandık RAW 11-20 465 100 Elma şarabı 

1 1 Paket 14 900 50 Yün ince mensucat 
57 4 Sandık OR 1 ·4 71 740 90 Komple radyo makinesi 

718 2 Sandık AC 1 ·2 175 100 Kağıt üzerine yapışık almin-
yom varak 

67 1 Balya BCT 3 291 •det 100 Keçe taslak şapka r 
66 1 Sandık ERR 956 113 500 100 Pamuk mensucat 

MJB 
Porselen elektrik sigortası 

~ 
58 2 L M W 3775-76 213 40 il 

~ 64 2 J EM/AD 10·11 275 800 309 Pamuk mensucat " 
72 5 S D/A H T 3283-84 1324 1195 Pamuk mensucat 

~ " 7Sl 6 J B F J 1044·1056 420 so Boyalı demir soba ,, 

1 1048-1339 
1054-1058 

.548 1 E 8 No . '42 100 Radyo 12 a il 

4'45 1 MS 8~15 26 500 50 ipekli pamuldu mensueat •• il 

9 500 5 Pamuk mensucat 
4622 640 -2969 

Yukarıda yazılı eşya 23-24-26-3-937 günlerine raı.tlıyıtn günde saat 14 de a~ık arttır1J18 
suretile dahile ve satılmadığı taktirde de ayni günde ecnebi memlekete götürülmek üzere Atı· 
lacaaınc:lan iıine gelenlerin ithalat ıümrüjii satış komiayonuna mü.-acutlM ilin olunar. 88 
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Türk A. Şirketinin 
Halkapınar kumaş fabrikalı 

Tarafından mevıim dolcı1ııilt yeni 
çıkardıtı kunıaıları 

.._ ... - .......... --. ..... ..__...._.... ... " • • • an rekisı Limited ''·• D Z Bir pastanede ot"ruyordum. için elimden geleni yapardım. er ee 
l~riye bir kadm girdi; ol• Bif yandarl söylüyor, bir & C 

duk~ güzel, ilk bakışta insa• yandan garson kızın yardımile O. 
nın iiıerinde sempatik· tesir kahve telvelerini ıilıniye ça.h· 
bırakauı bir kadın. Tuvaleti şıyordum. 
biraz etkiceydi. Karşımdaki - Mesela, siz benimle ol
ma14yı oturup bacak-bacak sanız, bir dediğiniz iki olmaz
üstüne attı. dı. Güzel bir evim var. Oraya 

Gazeteye dalmışım. Sert, yerleşsek, fena mı? 
haşin bir erkek sesiyle başımı Kadının gözleri parlamıştı: 
lcaldırdım. Deminki genç ka- ....... VaHahi beyefendi; bir 
dınm kar41sında, orta yaşlı bir kadmın bu hayata razı olma-
adam oturuyordu. EJlerini diz- ması, mümkün değil.. 
leıme koymuş, zavalh kadını Artık genç kadının kuca-
haşhyordu.. Bir aralık kadın ğındaki telveleri temizlemiş
birsey söyliyecek oldu, bunun tim. Kadın da, söylediklerim 

acaba doğru mu?. Dı'ye tetüzerine orta yaşlı adamın hid-
deti büsbütün artta ve tokat- kike koyulmuştu, beni. 

- Ben bedbaht bir kadılıyacakmış gibi elini kaldırdı. 
Fakat onu kahve fincanına nınım beyefendi; söyledikleri

nıze ınansam .. 
attı. Fincan genç kadının ku- - Size namusum üzerine 
cağına boşaldı. Sonra su ku· 

söz veririm. 
pasını yere çarparak, çıkıp _ Öyleyse burada hiç 
gitti. 

durmıyalım. Başka bir yere 
Kadın yalınız kalmıştı. Pek 

gidelim. Orada daha rahat 
meyus görünüyordu. TeseJli 

konuşuruz. Size hayatımı an-
edici birkaç kelime söylemeyi latınm. 
münasip buldum. Yanına otur- Kalktık. Şimdi ümit ederim 
mak için müsaade istiyerek ki, kadın içinde yuvarlandığı 
bir mendil uzattım : bedbaht bir hayattan, mes-

- Bazı erkekler kadınlara ut bir hayata kavuşacağını 
karşı neden böyle haşin ha- düşünüyordu. 
şin hareket ederler, anlamı· Gözleri gene eski tatlılığını. 
yorum! Ben bekarım. Fakat dudakları eski tebessümünü 
bir kadınla birlikte olursam, alınışta. 
muhakkak onu mes'ud etmek Besim Akımsar 

~~~~----.. ·~·~·~·H··~----~~~~ 
lnebolu davasına dün de 

devam olundu 
Jnebolu faciası muhakeme·l ı için yükün haddinden fazla 

sine dün de şehrimiz Ağuceza olup olmadığını bilmem. 
mahkemesinde devam olun-
muştur. 

Salon. her zaman olduğu 
gibi dinleyicilerle dolmuştu. 
Gemi süvarisi Mehmed Ali ile 
üçüncü kaptan Ramih, çarkçı 
başı Salim ve ikinci çarkçı 
Halid maznun sandalyesinde 
oturuyorlardı. 

lstanbul, Ağırceza mahke· 
mesinca ifadesi alınan ve bu-

raya gönderilen lnebolu gemi: 
sinin ateşçisi Bay Riza'nın bu 

ifadesi okundu. 

Ate1Çi, hadiseyi hulasaten 

fÖylece anlahyordu: 
"Fenike, Anamur ve diğer 

iskeleleri müteakıb Antalya'ya 
geldik ve oradan yük aldık. 
G mi lzmir' e hareket ederken 
pek fazla yüklü idi. Hadise 
mahalline gelinciye kadar, yol
cular ve mürettebat, muvaze
neyi temin için yükleri bir ta
raftan diğer tarafa nakledi
yorlardı. lzmir' e yaklaştığımız 
sırada tehlike arttı. Ben de 
dışar1 çıkarak ıüvertede çalış· 
mata başladım. 

Bir arahk şiddetli rüzkarla 
remi yattı. Derhal yükleri bo

şalttık; gemi, bu defa su ala
rak aksi tarafa meyletti ·ve 

Yattı. Bu kanşıklık esnasında, 
IQ8tromının .. Can kurtaran 

Yeleklerini dağıtın!" diye ba
iırdığmı duydum. Ben de bir 

Y•lek alarak denize atladım 
Ve istikbal vapurunun sanda· 
lana bindim. 

Gemi otdukça yüklü idi. 
hciaci mevki kamaralar ile 

Yukarı ulon ve göverte malla 
tloldurulmuıtu. Maamafih bu 

vapurla ille seferi yaptığım 

Geminin karaya oturtulması 

mes'elesine gelince; benim bu 

işe aklım ermez. Ben ateşçi

yim. Onu kaptan bilir." 
Muhakeme; istikbal vapuru 

süvarisi ile ikinci kaptanının 
da dinlenmeleri için 19 nisana 
bırakılmıştır. 

F ratelli Sperco 
vapur acentası 
ROYAL NEDERLAND 

KUMPANYASI 
S/S "HERCULES" vapuru 

15 Marta doğru bekleniyor. 
yükünü tahliyeden sonra BUR
GAS, VARNA ve KÖSTEN
CE limanlara hareket ede
cektir. 

S/S "CERES" vapuru 18 
20 Marta doğru beklenmekte 
olup AMSTERDAM, ROT
TERDAM ve HAMBURG için 
yükliyecektir. 
SVENSKA ORIENT LINIE 

KUMPANYASI 
S/S "ISA" vapuru 15 Martta 

gelip HAMBURG, GDYNIA 

ve SKANDINAVY A limanlara 
için yük alacaktır. 

M/S "AASNE,. motörü 30 
Marta doğru bekleniyor, yü
künü tahliyeden sonra ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
SKANDINAVY A limanlarına 
yükliyecektir. 
SERViCE MARITIME ROU-

MAIN KUMPANYASI 
S/S "SUÇEAVA. vapuru 

25 Marta doğru beklenmekte 
olup PiRE, MALTA ve MAR
SIL YA limanlanna . yolcu ve 
yük kabul edecektir. 

S/S "PELES. vapuru 9 Ni
sana doğru bekleniyor. PiRE, 

DEUTSCHE LEVANTE LINJE 
G. M. B. H. 

Hamburg 
" ANGORA • vapuru 30 

Martta beklenilmektedir. RO
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN için yük kabul eder. 

AMERICAN EXPORT LINES 
THE EXPORT CORPORA

TION - NEVYORK 
"EXrv'OUTH,, vapuru ha

len limanımızda olup NEV
YORK' a hareket edecektir. 

" EXTRJA " vapuru 22 
Martta beklenilmektedir. NEV
YORK için yük kabuı eder. 

PiRE AKTARMALI SEFERLER 
"EXCAMBION" vapuru 19 

Martta PIRE'den NEVYORK'a 
hareket edecektir. 

.. EXOCHORDA " vapuru 
26 Martta PiRE' den hareket 
edecektir. BOSTON ve NEV
YORK için yük kabul eder. 

"EXCALIBUR" vapuru 9 
Nisanda hareket edecektir. 
BOSTON ve NEVYORK için 
yük kabul eder. 

Seyahat müddeti: 
PIRE-BOSTON 16 gün. 

PIRE-NEVYORK 18 gün. 

SERViCE MARlTIME 
ROUMAIN 

BUCAREST 
"DUROSTOR,, vapuru 3 Ni

sanda beklenilmektedir. KôS
TENCE, SULINA, GALA TZ 
için yük kabul eder. GALA TZ 
aktarması TUNA limanları 
için yük kabul eder. 

CIE ROY ALE HONGROISE 
DANUBE MARITIME 

BUDAPES_J 
"BUDAPEST,, vapuru 15 

Martta beklenilmektedir. BEL
GRAD, NOVISAD, BUDA
PEŞTE, BRATlSLA VA, Vl
y ANA ve LINZ limanları için 
yük kabul eder. 

JOHNSTON WARREN LINES 
L TD · LIVERPOOL 

"AVIEMORE,, vapuru 21 
Martta beklenilmektedir. AN
VERS ve LlVERPUL liman
larından mal getirecektir. 
BURGAZ, VARNA, KÔS
TENCE, GALA TZ ve SULI· 
NA limanları için yük kabul 
eder. 

DEN NORSKE MIDELHAVS
LINJE - OSLO 

"SARDINY A" vapuru 20 
martta beklenilmektedir. Ayni 
gün PiRE, ISKENDERIYE, 
DIEPP-E ve NORVEÇ liman
ları i&in yük kabul eder. 

"Vapurların isimleri, gelme 

tarihleri ve navlun tarifeleri 

hakkında hiçbir taahhüde giri-
şilmez.,. 

Birinci Kordon, telefon 
No. 200- 2008 

MALTA, MARSlLY A liman
larına yolcu ve yük kabul 
eder. 

Daha fazla tafsilit için İkin
ci kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TEU.I 
SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 
Navlunlardaki ve hareket ta
riblerind ·ki değişikliklerinden 

acenta mesuliyet kabul etmez. 
Telefon: 4142/4221/ 2663 

vapur acentası 
Birinci Kordon Rees binası 

Tel. 2443 
ELLERMAN LINES LTD. 

11 EG YPTIAN,, vapuru Mart 

iptidasında LIVERPOOL ve 

SWENSEA' dan gelip yU~ çı

karacak ve ayni zamanda 

LIVERPOOL ve GLASKOV 
için yük alacaktır. 

"LESBIAN,, vapuru 15 marta 

LONDRA, HULL ve AN
VERS'ten gelip yük çıkara
caktır. 

Sağlam 
Zarif 

Ve ucuzdu 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satlş Yerleri 
Birinci Kordonda 186 numarada Ş.AR 
HAii T. A. Ş. Tarih ve navlunlardaki deği

şikliklerden mes'uliyet kabul 
edilmez. Mimar Kemalettin 

• KANDEMiR Otlu Birinci sınıf mutahassıs t
1 

__________________ _ 

Dr. Demir Ali 

Cilt ve ~:'n':!~:0!!:alıklar 1 Z M 1 R 
fit! elektrik tedavisi 

İzmir - Birinci beyler sokağı
Elhamra sineması arkasında 

No.: 55 
Telefon: 3479 

-- . - -- - - - - 1 

Mücellit 
Ali RIZA 

Sür' at, zar af et 

Ve ehveniyet 
YENi KAVAFLAR Çarşısı 

Numara : 34 

Pamuk Mensucatı 
Türk Anonim Şirketi 

Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir'de Halkapınardadırr. 
Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Detirmen 
Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu
catına faiktır. 

Telefon No. 2211 ve 3867 
Tel af adresi: Bayrğ a---.ı ... 

Sıhhat Balıkyağı 
Norveçya balıkyağlarımn en balisidir terbet 

gibi içilebilir iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 
Sıhhat Eczanesi 
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.. -· 

• .. , . .; 

f\.; 

ti// 
~c• 

1<uruf ~olur 
1 ~ t 

1 ~lraaıl .o;.: .... :. 1 

P •• • ş h Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelerekalp,böbreklnı 
UrJeD 8 aprah~4f3ı% ve tansıyonları yiiksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsi)'e ederler 



• 
Dost devlet hariciye nazırı lstanbul'da 

omanyaHariciyeNazırı Bay Antones 
ko, lstanbul'da merasimle karşllandı. 
Galata'da alkışlar arasıı,da vapurdan inen Nazır, Perepalista 
istirahat ediyor. Bu akşam Ankara'ya haıreket edecektir 

lstanbul 16 (Hususi)- Dost ve müttefik Romanya'nın Ha- Bay Antonesko, bu akşamki ekspresle Ankara'ya hareket 
riciye Nazırı bay Antonesko, bugün Köstence'den şehrimize edecek ve yarın sabah orada bulunacaklardır. 
gelmiş ve parlak merasimle karşılanmıştır. Ankara' da üç gün kalacak olan bay Antonesko, hükumet 

Romanya Hariciye Nazırına, Bükreş elçimiz ~.amdullah S~phi ricalimizle görüşmeler yapacak, şerefine verilecek Suvarede 
Romanya hariciye müsteşarı ve Romen Harıcıye Nezarctı er- h b I k 

" · k · azır u unaca tır. kanından bazı kımseler refakat etme tedır. 

Dost Nazır, Galata' da alkışlar arasında vapurdan çıkmış, Büyük Şef Atatürk'ün, Romen Hariciye Nazırını kabul et· 
Perapalas'a giderek bir müddet istirahat buyurmuşlardır. meleri muhtemeldir. 

-•+-t-t-+-+·*1·--------

Fırtına Ka l k Uta' da grev Fransa'da -----------Kasırga a'evam 
ediyor 

Paris 16 (Hususi)- 36 sa
attanberi devam eden fırtına 
ve kasırga hala devam ediyor. 
Bretan, Vende ve Paris civa
rında müthiş hasarat vardır. 

6 bin amele grev halindedir. 
Dahili iatikrazın 

ikinci kısmı 

····~--
Berut'ta 

Sokaklara kırmızı 
bayraklar asılmış 
Berut, 15 (A.A) - Meçhul 

,Aabıslar, dün telgraf direkle
-sine brmıZl l>ayraklar asmış· 
lardır. Polis bu bayrakları 
kaldırmıştır. Tahkikata devam 
edilmektedir. 

• • • 
Bulgaristan' da 

intihabat 
Belgrad, 15 ( Radyo ) 

Bulgaristan belediye intihaba
bnda halk yüzde 85 nisbc· 

tinde intihabata iştirak etmiş

tir. Yüzde 80, halk partisi 

mensuplarına rey vermişlerdir. 

Bulgar halkı, muhtelif propa

gandacılara ehemmiyet ver· 

memiştir. 

••••• 
Facia 

17 fabrika kapandı 
Londra, 15 (A.A) - Kalkı1ta nııntakasında pamuk endüs

trisindeki grev gittikçe genişlemektedir. Altı bin işçi, grev 
halindedir. Fabrikalardan 17 si kapanmışlar. 

----------..... ·~·••-'41--~------
lskandinavya hükQmetle 
ri arasında birleşme var _ _.. -

Bay Sandler, dün tayyare ile 
Londraya gitti ve tekrar 

Stokholme dündü ) 

Londra 16 (Radyo) -lsveç beyanatında: 
Hariciye nazırı Bay Sandler "- Birkaç gün içinde Pa· 

ve karısı, dün tayyarelerile ris' e gidecek ve Fransız siya· 

Londra'ya gelmiş, Hariciye set erkanile görüşeceğim. Mil-

nezaretinde Bay Eden'le görüş· letler cemiyeti toplantısında 
müştür. Bay Sandler, iskan· Iskandinavya memleketlerinin 
dinavya devletlerinin birleşme- birleşmesi meselesi hakkında 
leri politikası hakkında izahat görüşmüştüm. Fransa seyaha· 
vermiş, gene Stokholme dön- tımda Suriye vesaire meşele-
müştür. leri görüşecek değilim. Mak· 

Bay Sandler, gazetecilere sadım, dostane bir ziyarettir.,, 

----------·--~-------

Keçecilerdeki kanlı ci-
nayet nasıl oldu? ------22 kız diri diri Katil Hamdullah'ın kan divi-

yanclı sı güttüğü sanılıyor 
Matıl 16 (Rad ) _ D~.::k Evelki gece Keçeciler cad· düşünüyordu. Bu korku, gun 

yo ..,uru d · d b' · 1 "k H d il h' esın e ır cınayet o muş, geçtı çe am u a ta önüne bir yangın neticesinde yanan 
Hüseyin oğlu ' Hamdullah, sa- geçilmez bir evham halini 

bir manifatura fabrikasında bıkalı Ahmed oğlu Turan'ı almıştır. 
ameleden 22 kız kurtarılama- bıçakla iki yerinden yaı alıya· Evel1ci gece sarhoş olduk-
mış ve diri diri' yannııştır. rak öldürmüştür. Cinayetin tan ve Keçeciler caddesine 

• • sebebi sarhoşluk ve korkudur. geldikten sonra bet arkadaş, 
Bay Şıı•nbıg Vak'a tahkikatına derhal el karakola yakın bir yerde dur· 

-Y koyan müddeiumumi muavini muşlardır. Turan, arkadaşlarına: 
Budapeşt'eye, son .. 

rada Roma' ya 
gidecek 

Viyana 16 (Radyo) -Avus

turya Başbakanı Bay Şuşning, 

bu hafta içinde Budapeşte 'ye 
ve ıdecek hafta da Roma'ya 
gidecek, her iki memleketin 
ıiyasi ricalile konuşacaktır. ---·----
Neler konuımuşlar 

Pariı 16 (Radyo) - Hari
ciye nazırı Bay lvon Delbus, 
bupn Belçika sefiri Bay Ker· 
ta( Dontongerm ve Sovyet 
sefiri Bay Potemkin'i kabul 
Merek Almanya ve ltalya 
teklifleri ile yeni Lokarno 
pakta etrai111da ıörüşmüştür. 

Bay Abdullah Kandemir, su- - Bana bakın; şimdi polis 
çun bütün delilJerini toplamış, memuruna numara yapacağım. 
katil Hamdullah, sorgusu ya· Demiştir. Turan, sağ elini 
pılmak üzere dün müstantik- tabanca çeker gibi beline 'gÖ· 
liğe verilmiştir. türmüş ve onun bu hareketini 

Cinayet hakkında aldığımız gören Hamdullah, kendisine 
tafsilatı aşağıya yazıyoruz: bir fenalık yapacağına kat'i 

Hamdullah ve Turan ile surette hükmederek derhal 
daha üç arkadaşı gece muh- bıçağım çekmiş ve gayet so
telif meyhane ve gazinolarda ğukkanlı hareket etmek sure-
rakı içerek sarhoş olduktan tile Turan 'ı karnından ve sağ 
sonra gecenin geç vaktinde omuz kemiği altından yarala· 
Keçeciler caddesine gelmişler· mış, hadise yerinden uzakla-
dir. Bundan epi zaman evel şarak doğruca polis karako-
Turan ile Hamdulla111n eniştesi luna gitmiş, teslim olmuş, 
arasında bir kavga olmuş, Turan'ı nasıl vurduğunu anlat-
Turan, Hamdullah'ın eniştesini mıştır. Turan, aldığı derin ve 
yaralamıştı. Onun ·için Ham- müdhiş iki yaranın tesirile 
dullah, her vakit için Turan· derhal ölmüştür. 
dan korkuyor ve günün birin· Bazı kimseler, 
de lcendiıini de yaralıyacağını (Kan davası) nan 

Paris 16 (Radyo) - Dahili 
istikrazın ikinci kısmı, bugün 
çıkacaktır. 

Alakadarlarca verilen malu
mata göre, bu kısım, denildiği 
gıbi 4 buçuk milyar değil, 
azami üç milyar olacaktır. 

Paris baş piskoposu Kardi
nal Verdiye, halka bir beyan
name neşretmiş ve dahili istik
raza büyük ehemmiyet verme
sini tavsiye eylemiştir. 

Sabık başbakanlardan meş
hur maliyecilerden bay Kayyo 
hastalandığından dolayı dahili 
istikraz hakkındaki nutkunu 
bugün veremiyecektir. ---· .. -----

Prens Jorj 
Yunanistan'a döndü 

Atina 16 (Radyo) - Bütün 
gazeteler, Kral ikinci Jorj ile 
başbakan general Metaksas'ın 
Girid 'e yaptıkları seyahatten 
uzun uzadıya bahsetmektedir. 
General Metaksas dün Knlla 
birlikte Atina'da tezahüratla 
karşılandıktan sonra beyanatta 
bulunarak Girid'lilerin göster· 
dikleri samimi tezahürlerinden 
fevkalade memnun bulundu
ğunu söylemiştir. Kralın am
cası Prens Jorj ile zevceesi 
baynn Mari Bunapart ve kızı 
bayan Ôjeni Paris'ten Atinaya 
gelmişlerdir. Prens Jorj, Kra
lın yaverliğine tayin edilmiştir. 

•• 
Varşova'da 
12 Yahudi talebeyi 

yaraladılar 
Varşova 16 (Radyo)- Üni

versite talebesinin, Yahudiler 

aleyhine yaptığı nümayişler 
neticesinde 12 Yahudi talebe 

yaralanmıştır. Bunlardan ikisi
nin yaraları ağırdır. ...... 

Polonya 
Dış Bakanı Nisde 
Paris 15 (A.A) - Polonya 

dış işleri Bakanı B. Bek, Mon
tekarlo 'dan Nise geçmiştir. 
Mumaileyh Niste de birkaç 
gün istirahat edecektir. 

ğunU' söylemekte iseler de 
Müddeiumumilikçe yapılan tah
kikat neticesinde böyle bir 
delile varılmamıştır. Sorgu hl: 
kimliğince tevkif edilen Ham
dullah hapisaneye ıönderil· 

Yan ya gölünün kanlı facı ası 
Nakleden: F. Şemseddin Benlioğlu 

ikinci Kısım: Kasırga 
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Zaharya kendisini gizledikten 
sonra takipcilerin her hare

ketlerine dikkat ediyordu 
Zaharya seri bir hareketle 

ve yerde sürünerek biraz ev· 
vel atını bağladığı yere ka· 
dar gitti; atın üzerine atladı 
ve atın karnını şiddetle mah
muzladı. 

Zaharya, gelen üç. atlı ar· 
navudun sağından kaşıda bu
lunan ağaçlık ve çamlık yere 
doğru bir müddet at koştur· 
duktan sonra, durdu; atından 
inerek çalılar arasına gizlendi 
atı da sık bir çalılık arkası

na bağladı. 
Bu vaziyette ne at, ne de 

Zaharya hiç görünmüyordu. 
Fakat Zaharya atları mükem· 
melen görebiliyordu. 

Zahrrya burada bir müddet 
hiçbir hareket yapmadan 
kaldı, ve her geçen an ile 
yaklaşmakta olan süvarilerin 
atlarının nallarından çıkan 
sesleri, ölüm terlt.ri dökerek 
dinledi!. 

Bir müddet sonra başını 
uzatarak atlıları daha iyi 
görmek istedi. Tam bu sırada 
süvariler iyiden iyyiye görüne
cek bir sahaya girmiş b~lunu
yorlardı. 

Süvarilerin her biri, etrafa 
dört gözle bakmakta ve bir 
şeyler aramakta idiler. 

Zaharya kendi kendisine: 
- Hay Allah cezalarını 

versin.. Bu hal hiç de iyi 
mana ifade etmez. İki kişi 
olsalar, belki onları şuracıkta 

ko~ayc_:ı:~_!l~lıyabilirdim~Xa_kat, 
üç ,kişidirler. Üçüncüsü de 

beni muhakkak öldürür. Mek

tubu Muhtar paşaya mütlaka 

götürmeliyim. Bunun için bir 
az daha gidişini beklemek 
lizıml Dedi. 

Süvariler oldukları yerde 
durdular ve hirbirile müzake
reye başladılar. içlerinden bi
risi diğerlerine: 

- Burada at nalları izleri 
görüyorum; bizim kıymetli 

dostun buradan geçtiğine şüp

he yoktur! Dedi: 
Zaharya kulağına kadar 

Moskova 
Halk tasarruf 

hesapları 
Son yapılan istasistiklere na

zaran, Moskova tasarruf san
dıklarında bir milyondan fazla 
tasarruf hesabı açılmış bulun
maktadır. Bu suretle Moskova 
halkının üçte birinin tasarruf 
hesabı mevcuttur. Bu hesap
ların muhteviyatı da gittikçe 
yükselmektedir. Halen bu he· 
sapların vasati muhteviyatı 
600 rubleyi geçmektedir. Buna 
nazaran Moskova halkının ih
tiyat akçası 600 milyondan 
fazladır. 

Zayi 
Tire Ziraat bankasından 

almış olduğum 351 numaralı 
tasarruf hesap cari cüzdanımı 
zayi ettim. Yenisini alacaA"ım
' dan •ycisinin hükmü olmadı-
ğıoı ilan eylerim. 
1'~ Kireli köyü muhtarı 

Mehmed Dim:er 

gelen bu sözleri daha faz'a 
az zaman bir korku ve dik· 
katle dinlemeğe başladı. 

- Süvarilerden ikincisi de: 
~ Her halde buralarda, 

olacaktır. Biraz daha gayret 
edersek kendisini enseliyece
ğiz demektir. Dedi. 

Siivariler, izlerin nereye 
gittiğini ve nerede kaybolduiu 
tetkike lüzum görmeden, atla· 
rının karınlarını mahmuzladı
lar ve süratle ilerlemeğe baş
ladılar. 

Süvariler bu suretle bir 
müddet ileri gittikten sonra, 
izlerin kaybolduğuuu farketti· 
ler. Bir müddet araştıktan 
sonra, ikisi sağa, biri de sola 
doğru araştırmalara başlamak 
kararını verdiler. 

Zaharya'nın saklanmış ol· 
duğu yer, sol tarafta idi. Bu 
suretle Zaharya iki Arnavud 
ile hesaplaşmak mecburiye· 
tinde kalacak demektir 

Zaharya, vaziyetinin bu su
retle bir derece obua kendi 
lehine dönmesinden memnun 
oldu. Bu iki ızbandud gibi 
Arnavudla nasıl olsa boğuşa· 
bilirdi. 

Bu Arnavudların kendisini 
takip ettiklerini kat'i surette 
bilmediği için: 

- Hele biraz sabredeHm . 
Heriflerin kanlarının günahını 
beyhude yere üzerime alma· 
malıyım. Dedi, fakat az sonra, 
şüpheleri kuvvetlendi ve: 

- Herifler beni temizliye· 
cekler. Şu halde onlardan 
evvel hen davranmalıyım! ka· 
rarını verdi. 

Arnavudlar çalılık yerlere 
gelince, atlarını bir ağaca bağ· 
!adılar ve aranarak ilerlemeğe 
başladılar. Fakat birşey göre· 
mediler, ve daha fazla vakit 
kaybetmemek için geri dön· 
düler. 

Zaharya derin bir nefes 
aldı; ve sonra: 

- Herifler her halde ana· 
lannın alkışlarını almışlar .. 
Muhakkak bir ölümden kur· 
tuldular! Diye mırıldandı. 

iki süvari, üçüncü süvarinin 
yanına vardıkları vakit sordu· 
lar: 

- Hiçbir şey bulabildin mi? 
- Hayır.. Hiçbir şey .. 
- Biz de hiçbir şey bulama· 

dık. 

- Yani bu herif hangi ta· 
raftan Edirneye gidiyor? Yerin 
dibine geçmedi ya .. 

(Devamı 'Var) 

Komünistler 
-804tarafı 1 inci sahifede

" - iktidar mevkiine geç· 
nıek için gayri kanunu yollar· 
dan yürümiyeceğiz .• 

Komünistler mukabil bir 
nümayiş ve topla11tı yapmak 
istemişlerse de polis mani 
olmuştur. 

Brüksel 16 (Radyo) - Hü• 
kiimetin naşiriefkarı olan (Soir) 
gazetesi; Reksistler lideri (Le· 
on Degrol) aleyhine yazdığı 
bir makaleden dolayı mah• 
kemeye verilmiı ve yirmi bet 
bin frank nakdi ceıaya çarp; 


